
OHLÁŠKY 
V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH                          

v týdnu od 28.11. do 5.12.2021 

 Dnes je 1. neděle adventní, v úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola, v pátek je 
památka sv. Františka Xaverského, kněze. Příští neděle je 2. neděle adventní. 

 Dnes je poslední den, kdy je možné se ještě přihlásit do synodní skupiny. Zájemci 
se mohou zapsat na přihlašovací list vzadu v kostele, nebo zanechat kontakt 

prostřednictvím e-mailu: farnost@brno.sdb.cz .   

 Velké díky všem, kdo se podíleli na přípravě sobotní výroby adventních věnců.  

 Žabovřeské rozmlouvání s Liborem Všetulou na téma „Mladí lidé a jejich víra“ tuto 
středu (1.12.) bude pouze online. Připojit se můžete prostřednictvím YouTube 
kanálu Salesiáni Žabovřesky. Začínáme v 19:00. 

 Další setkání seniorů se  uskuteční poslední úterý v měsíci, 30. listopadu v 16:00 
ve farním sále. 

 Srdečně vás zveme na Večer chval v úterý 7.12. v 19:00 u nás v kostele. Můžeme 
tak prožít v modlitbě předvečer slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Těší 
se na vás Ráďa Těšíková, Mája Kadlecová a další. 

 Vzadu v kostele najdete mnoho zajímavých knižních titulů, dále vánoční svíce a 
texty Průvodce adventem.  

 Podobně jak tomu bylo v předešlých letech, plánujeme roráty pro děti. Každé 
adventní úterý bude mše sv. ráno už v 6:30. Po mši sv. se sice nemůžeme setkat při 
společné snídani, ale pod kůrem bude pro děti připravený teplý čaj a snídaně do 
ruky.    

 Adventní cesta pro děti. Děti, máme jenom 4 týdny, abychom pomohli jít Svaté 
rodině přes hory do Betléma. Každou neděli na nás bude čekat příběh s úkolem a 
omalovánkou, kterou si pak doma vystřihneme a doneseme následující neděle na 
nástěnku tady v kostele. Příběhy se budou rozdávat po mši nebo visí u nástěnky. A 
teď už nůžky do ruky, protože Josef začíná sedlat oslíka a oba čekají na naše 
mrkvičky! 
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